Vedtægter
For

Randers Mini-Race Club

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, dette skal foregå i januar måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes min. 14 dage før afholdelsen.
Dette foretages af formanden via mail.
Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
- Valg af dirigent og referent.
- Formandens beretning for det forgangene år.
- Godkendelse af regnskabet.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af formand.
- Valg af næst formand.
- Valg af kasserer.
- Valg af revisor.
- Fastlægning af klasser for næste år.
- Behandling af indkomne forslag.
- Evt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte.
Fremmødte med restancer til klubben har ingen stemmeret.
Alle medlemmer kan til enhver tid kræve, at der afholdes en
ekstraordinær generalforsamling.
På ekstraordinære generalforsamlinger behandles udelukkende de indkomne forslag.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med 14 dages varsel.
Bestyrelsen
Bestyrelsen som består af formand, næstformand og kasserer, har den daglige råderet
over klubbens midler, og skal samtidig sørge for at klubbens faste udgifter bliver betalt.
Der udover har bestyrelsen ingen beføjelser.
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Kontingent
Kontingent betaling dækker betaling for et kalenderår.
Indbetaling forfalder 31.01.
Såfremt et medlem har restance i mere end 3 måneder kan udmeldelse ske uden
yderligere varsel.
Kontingentets størrelse for året besluttes på samme års generalforsamling.
Hvis der indtræder et nyt medlem inden kalenderårets udgang, betales der kontingent for
det resterende hele antal måneder. Eks. Indmeldelse 1. Maj = kontingent /12 * 8.
Dette betales senest ved udgangen af første medlems måned.
Det er muligt i særlige tilfælde, at aftale en afdragsordning med kassereren.
Evt. nedsat kontingent for et medlem skal aftales ved særindkaldt møde med alle
medlemmer.

Medlemsantal
Maximalt medlemstal: 16 mand

Optagelse af nye medlemmer
Nye medlemmer har en ”prøvetid” på 3 klubaftener. På den 4 klubaften tager klubbens
medlemmer stilling til om det nye medlem passer til klubben. Det nye medlem må ikke
deltage i denne beslutning. Godkendes det nye medlem, indtræder vedkommende som
medlem i klubben fra næste klubaften.

Nøgle depositum
Der betales en depositum på 150,00 kr. for nøgle til klubben. Dette betales tilbage ved
udmeldelse og aflevering af nøgle.
Ved udmeldes af klubben, skal nøglen returneres omgående til et medlem af bestyrelsen.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til kasseren.
Ved udmeldelse af klubben refunderes intet indbetalt kontingent.
Klubbens aktiver
Klubbens aktiver kan kun trækkes ud ved bortsalg. Hvis klubben på noget tidspunkt
opløses vil aktiverne blive fordelt mellem de tilbageværende medlemmer.

Opløsning af klubben
Klubbens opløsning kan kun vedtages efter følgende procedure.
Klubbens medlemmer kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med
kun dette punkt på dagsordenen.
Klubben kan kun opløses hvis der kan opnås fuld enighed blandt alle klubbens
medlemmer. Kan der ikke opnås enighed kan klubben ikke opløses.
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Udlejning af bane
Banen kan udlejes til diverse arr. i det omfang klubben kan magte det.
Prisen er 100,00 kr. pr. deltagere, dog minimum 1000,00 kr.
Prisen dækker et arr. på ca. 2 timer.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. De skal købes af klubben.
Alders grænse : 14 år og kun ifølge med voksne.

Rygepolitik
Al rygning skal foregå udenfor. Gælder også E-cigaretter
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